
 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 
• Γρήγορο στέγνωμα 
 
• Υψηλή πρόσφυση: περιέχει χαλαζιακή άμμο  
 
• Εύκολο στη χρήση: εφαρμογή με ρολό 
 
• Βελτίωση πρόσφυσης των κονιαμάτων  
 
• Άοσμο: κατάλληλο για κάθε τύπου χώρους  

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το GRIP A936 XPRESS είναι χαλαζιακό αστάρι 
υδατικής βάσης και βελτιωτικό πρόσφυσης που αυξάνει 
την πρόσφυση μεταξύ υποστρωμάτων και 
αυτοεπιπεδούμενων κονιαμάτων. 
Επιταχύνει τον χρόνο εφαρμογής όταν συνδυαστεί με 
το εποξειδικό αστάρι φραγής ανοδικής υγρασίας HYTEC 
E336 XTREM. 
 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
 
Προσκολλάται πολύ καλά στις λείες, πυκνές και μη 
απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κεραμικά 
πλακίδια, μωσαϊκό, πλάκες από φυσικές και τεχνητές 
πέτρες, μαγνησιακά δάπεδα. Μόνο για εσωτερικές 
εφαρμογές.  
 
Περιοχές εφαρμογής: 
 
• Όλες οι πορώδεις ή λιγότερο πορώδεις επιφάνειες 

με βάση το τσιμέντο 
• Εποξειδικές ρητίνες 
• Προϋφιστάμενα απομένων υπολείμματα κόλλας, 

όλων των τύπων 
• Προϋφιστάμενες βαφές δαπέδου 
• Θερμαινόμενα δάπεδα 
• Πλάκες σκυροδέματος  
• Μηχανικά επιπεδωμένο σκυρόδεμα  
• Υφιστάμενα κεραμικά πλακίδια  
• Αμιαντούχα πλακίδια δαπέδου ημιεύκαμπτα και 

βινυλίου  
• Υπολείμματα παλιάς κόλλας  
• Υφιστάμενες βαφές δαπέδου  

 

GRIP A936 XPRESS 
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Σύνθεση/ 
Απόχρωση 

Διασπορά υδατικής βάσης/ 
Ημιδιαφανές λευκό 

Θερμοκρασία 
εφαρμογής 

Από 10°C έως 25°C 

Χρόνος 
ωρίμανσης*/ 
Επόμενες 
εργασίες 

Απορροφητικά 
υποστρώματα:  
60 λεπτά 
 
Λιγότερο απορροφητικά 
υποστρώματα:  
2 ώρες  

Κατανάλωση 80-120 g/m² 

*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά 

απορροφητικά υποστρώματα στους +23°C και με 50% 

σχετική υγρασία 

 

 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 

Η προετοιμασία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τα 
ισχύοντα δομικά πρότυπα. Τα υποστρώματα πρέπει να 
είναι σταθερά, να διαθέτουν επαρκή αντοχή σε 
εφελκυσμό και θλίψη, να μην φέρουν σαθρά τμήματα, 
ρωγμές και δομικά ελαττώματα, να είναι καθαρά και 
απαλλαγμένα από σκόνη, λιπαρές ουσίες, βελτιωτικά 
σκυροδέματος, στεγανωτικά υλικά ή άλλους ρυπαντές 
που ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή πρόσφυση. 
Η παραμένουσα υγρασία του υποστρώματος πρέπει 
αφού μετρηθεί να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα δομικά 
πρότυπα και τις συστάσεις του κατασκευαστή δαπέδων. 
 
Τυχόν υπολείμματα κόλλας που είναι σκληρά, σταθερά 
και υδατοστεγή πρέπει να αφαιρούνται με μηχανικά 

μέσα όσο πιο κοντά στην επιφάνεια του υποστρώματος 
είναι εφικτό. 
 
Τα μαλακά και σαθρά υπολείμματα κόλλας, τα 
υπολείμματα χρώματος και γύψου πρέπει να 
απομακρύνονται τελείως.  
 
Το ποσοστό υγρασίας του υποστρώματος κατά την 
εφαρμογή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%. 
Διαφορετικά, πριν από την εφαρμογή του 
αυτοεπιπεδούμενου κονιάματος πρέπει να εφαρμόζεται 
αστάρι φραγής ανοδικής υγρασίας. 

 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
 
Σε όλα τα υποστρώματα η εφαρμογή γίνεται 
υποχρεωτικά με κοντότριχο ρολό πέλους 8mm. 
 
Συμπαγή υποστρώματα: 
 
Εφαρμόστε το αστάρι ομοιόμορφα σε λεπτή στρώση 
(κατανάλωση: περίπου 100g/m²). Μην εφαρμόζετε 
υπερβολική ποσότητα και αποφύγετε τον σχηματισμό 
πηγμάτων. Αφήστε να στεγνώσει για περίπου 120 λεπτά 
προτού επιστρώσετε με αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα. 
Τα κονιάματα ισοπέδωσης και εξομάλυνσης πρέπει να 
εφαρμόζονται εντός 24 ωρών μετά την εφαρμογή του 
ασταριού. 

 
Υφιστάμενα κεραμικά πλακίδια: 
 
Βεβαιωθείτε για τη σωστή πρόσφυση των πλακιδίων 
καθώς και για το ποσοστό υγρασίας στο υπόστρωμα. 
Ξανακολλήστε πλακίδια που έχουν τυχόν ξεκολλήσει. 
Αμμοβολήστε και πλύνετε τα πλακίδια με ισχυρό 
αλκαλικό διάλυμα. Ξεπλύνετε προσεκτικά και αφήστε να 
στεγνώσουν τελείως προτού εφαρμόσετε το αστάρι.  
 
Ξεφτισμένα πλακίδια βινυλίου: 
 
Εφόσον τα ξεφτισμένα πλακίδια είναι καλά κολλημένα 
και δεν απαιτούν επισκευή, πλύνετέ τα καλά, ξεπλύνετε 
και στεγνώστε τα προτού εφαρμόσετε το αστάρι. 
Αφήστε να στεγνώσουν πριν από την εφαρμογή 
επίστρωσης. Κατανάλωση: 100g/m². 
Υπολείμματα παλιάς ακρυλικής, αλκοολούχας ή 
ασφαλτικής κόλλας: ξύστε τα παλιά υπολείμματα όσο 
καλύτερα μπορείτε έως ότου παραμείνουν αμυδρά ίχνη 
κόλλας.  
 
Παλιές βαφές δαπέδου: 
 
Ελέγξτε την πρόσφυση της παλαιάς βαφής, στη 
συνέχεια αμμοβολήστε πλήρως όλη την επιφάνεια, 
πλύνετε, αφαιρέστε τυχόν λιπαρές ουσίες, ξεπλύνετε 

προσεκτικά και αφήστε να στεγνώσει τελείως.  
 
Σε συνδυασμό με το αστάρι φραγής ανοδικής 

υγρασίας HYTEC E336 XTREM  

 
Το GRIP A936 XPRESS εφαρμόζεται το πολύ 24 έως 
48 ώρες μετά το πέρας του χρόνου ωρίμανσης του 
εποξειδικού φράγματος υγρασίας. Αφήστε να στεγνώσει 
για 2 ώρες πριν από την εφαρμογή του 
αυτοεπιπεδούμενου υποστρώματος.  

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 
Από 80g/m² έως 120g/m² ανά στρώση 
 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Έως 12 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε 
θερμοκρασία μεταξύ +10°C και +30°C. 
 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ 

 
Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να 
συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες δομικούς 
κανονισμούς. Απενεργοποιήστε τη θέρμανση 48 ώρες 
πριν από την έναρξη των εργασιών. Μετά την 
τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης του δαπέδου, η 
θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά εντός 48 ωρών. Μην 
εφαρμόσετε το προϊόν αν η ενδοδαπέδια θέρμανση 
βρίσκεται σε λειτουργία 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται ο χρόνος 

στεγνώματος 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 
Καθαρίστε με νερό τα εργαλεία καθώς και το νωπό 
προϊόν που έχει τυχόν πέσει σε επικείμενες επιφάνειες. 

 

Κωδικός UC PCB GENCOD 

30615707 7 kg 1 3549212484866 

30615708 20 kg 1 3549212484873 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx 

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx


Διανομή / Distribution 
Bostik Ελλάς ΑΕ 
Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα 
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125, 
E-mail: infogr@bostik.com | www.bostik.com/greece 

 

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις  σχετικά με τη χρήση γενικώς 
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού 

κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής 
«Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφαίνονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών. 
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος 
Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης 
οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, 
οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. 
Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών 
χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίζετε ότι πρόκειται για την 
τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο 
τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία. 
Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν 
κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της 
Εταιρείας που εμφαίνεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του 
παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν. 
Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η 
Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή 
τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν 
πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνογνωσίας. 
Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των 
πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες 
παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος. 
Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή 
έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την 
καταλληλόλητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και , ως εκ 
τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των 
αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.  
Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των 
Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε 
μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) 
των Προϊόντων.  

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται 
απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος 
σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της 
ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών. 
Ουδεμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, 
αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή 
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα 
χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που 
περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες 
τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη 
προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και 
εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από 
τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.    
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση 
ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και 
συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και 
εξαιτίας αυτού.  
Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους 
τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και 
εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει 
καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που 
εμφαίνεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για 
ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της 
Bostik Ελλάς. 
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων 
προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, 
είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβναομένης τυχόν αξίωσης 
για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τοιαύτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) 

για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) 
συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται 
το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του. 
Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε 
εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019. 


